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L Fiecare locuinţă din Sânnicolau-Mare 
trebuie sa primească “Monitorul Consiliului 

Local Sânnicolau-Mare“. 
În cazul în care ziarul nu ajunge la 

dumneavoastră vă rugăm să ne contactaţi.
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TRADIȚIONALA 
ÎNTÂLNIRE DE CRĂCIUN

Tradiționala întâlnire de Crăciun 
a membrilor Asociației “Seniorii 
Sânmiclăușeni“ are loc anul acesta în 
data de 3 decembrie ora 1400 la sala 
de sport “Ioan Morar“. La întâlnire va 
participa domnul primar Dănuț Groza, 
se va desfășura un spectacol folcloric 
și se vor împărți pachete cadou. Vor 
cânta pentru invitați Florin Ionaş-
Generalul împreună cu solista Diana 
Selagea și formația.

Invitațiile se  pot ridica, începând cu 
ziua de marți 22 noiembrie și până 
în ziua de marți 29 noiembrie. În 
această perioadă puteți ridica invitațiile 
de la sediul asociației, în castelul Nako, 
între orele 900 și 1300.

Invitațiile se ridică pe baza 
legitimației de membru cu cotizația 
plătită la zi. Vă așteptăm!

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI 

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI

JOI - 1 DECEMBRIE 2016 
• ora 1100  -Depunerea de coroane la monumentul dedicat eroilor români 
care au luptat pentru apărarea statului național, în fața Școlii Gimnaziale nr. 1 Theodor Bucurescu.
• ora 1200  -Servirea tradiționalei rețete românești de fasole cu cârnați, 
pregătită la cazan de cei mai buni bucătari din Sânnicolau Mare are loc și anul acesta la piața 
agroalimentară. Servirea este gratuită. Vă așteptăm!

SÂMBĂTĂ - 3 DECEMBRIE 2016 
• ora 1400  -Tradiționala întâlnire de Crăciun cu membrii Asociației 
“Seniorii Sânmiclăușeni” are loc la sala de sport “Ioan Morar”. Participanții 
vor avea parte de un spectacol în cadrul căruia vor interpreta muzică populară cunoscuții artiști, 
Florin Ionaş-Generalul împreună cu solista Diana Selagea, alături de  formație. 
• ora 1900  -Aprinderea iluminatului festiv al orașului și servirea unui 
pahar de vin fiert. Toți cetățenii 
orașului sunt așteptați sâmbătă 3  
decembrie la ora 1900, în fața Primăriei 
Sânnicolau Mare, pentru a participa la 
aprinderea luminilor de Crăciun în oraș. 
Cei prezenți vor putea asista la un frumos 
recital de colinde și muzică populară 
susținut de Florin Ionaş-Generalul 
împreună cu solista Diana Selagea 
și formația. Servirea este gratuită. Vă 
așteptăm! 

MARȚI - 20 DECEMBRIE 2016 
• ora 1200 ciclul primar și ora 1600 grădinițele -Întâlnirea lui Moș Crăciun cu 
toți copiii din grădinițe și ciclul primar.  În pragul Crăciunului, la fel ca în fiecare  
an,  Primăria  Sânnicolau  Mare a pregătit două super petreceri pentru preșcolari  și  pentru  elevii  
claselor primare. Aproape 1200 de copii se vor bucura de un program artistic cu muzică și dans, 
la care va participa și Magicianul Christianis, care a pregătit numeroase surprize. La sfârșitul 
distracției, Moș Crăciun  va  aduce  câte  o  supriză fiecăruia copil. 

SÂMBĂTĂ - 17 DECEMBRIE 2016 
• ora 1700 -Concert de colinde la biserica catolică din oraș. Pentru al doilea an 
la rând biserica catolică, fiind cea mai încăpătoare din oraș, a fost aleasă să găzduiască concertul 
de colinde la care vor participa toate bisericile din oraș. Fiecare biserică din Sânnicolau Mare 
va partcipa cu un cor propriu de colindători. Vom avea astfel, și anul acesta, parte de un concert 
magic care va reuni glasurile tuturor confesiunilor din oraș, pentru a întâmpina Nașterea Domnului. 
Vă așteptăm!  

SÂMBĂTĂ - 31 DECEMBRIE 2016
• ora 2345  -Spectacol de artificii la sfârșit de an. Din programul de sărbători al lunii 
decembrie  nu  putea  să  lipsească spectacolul de artificii de la cumpăna dintre ani, astfel că, toți 
cei care doresc să privească un festival de lumini și culori sunt așteptați în 31 decembrie, aproape 
de  miezul  nopții  în  zona  pietonală  a orașului. 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR ORGANIZATE
DE PRIMĂRIA SÂNNICOLAU MARE

ÎN LUNA DECEMBRIE

Așa cum deja toți iubitorii sportului 
din Sânnicolau Mare s-au obișnuit, 
Clubul Sportiv Unirea organizează 
în perioada sfârșitului de an, două 
competiții dedicate juniorilor, una de 
fotbal și una de handbal. Anul acesta 
ele se vor desfășura după următorul 
program:

• Memorial de fotbal 
“Gheorghe Biaș“ în zilele 
de 11 și 12 decembrie cu 
începere de la ora 9, în sala 
mare de sport a orașului.        

• Memorial de handbal “Ioan 
Morar“ în zilele de 17 și 18 
decembrie cu începere de la 
ora 9, în sala mare de sport a 
orașului.        

Vă așteptăm în număr cât mai mare!

CS UNIREA 
organizează în 
luna decembrie 
tradiționalele 

memoriale ”Gh. Biaș” și 
“Ioan Morar“

La fel ca celelalte asociații din orașul 
nostru, și asociația cadrelor didactice 
este activă pe parcursul unui an, 
ducându-și la capăt toate obiectivele 
trasate. Printre evenimentele asociației 
San Didactica se numără și Balul 
profesorilor care are loc, an de an, 
toamna, în luna noiembrie. Din această 
asociație fac parte profesori, învățători 
și personal auxiliar din toate instituțiile 
de învățământ din Sânnicolau Mare. 
La evenimente sunt bineveniți numai 
membrii activi, cu cotizația plătită la zi, 
la fel ca în cadrul tuturor asociațiilor din 
orașul nostru.

Astfel, după ce toate detaliile au fost 
puse la punct de către organizatori, s-a 
dat startul înscrierilor pentru distracție. 
Anul acesta, numărul participanților a 
înregistrat un record, deoarece s-au 
înscris pe liste peste 100 de persoane. 
Balul profesorilor a avut loc în data de 18 
noiembrie, începând cu orele 19, într-un 
cadru vesel. Evenimentul, devenit deja 
tradiție, la fel ca mult așteptatele excursii 
din primăvară, s-a aflat la a IV a ediție. 
În prezența unui DJ, atmosfera a fost 
una plăcută, destinsă, chiar benefică 
pentru toată lumea, dat fiind faptul că 
până la vacanța de iarnă, mai sunt 

destule săptămâni. Domnul președinte 
al asociației, prof. Sbârciog Călin a 
adresat câteva cuvinte celor prezenți, 
subliniind faptul că, obiectivele impuse 
la începutul anului se apropie de a fi, în 
totalitate îndeplinite. După ce a mulțumit 
tuturor pentru prezență, petrecerea a 
continuat cu mult dans și voie bună. 
Evenimentul este întotdeauna unul 
așteptat, deoarece, acum se mai 
schimbă opinii, se mai leagă prietenii, 
se fac noi cunoștințe între angajații 
diferitelor instituții. 

Din partea Primăriei, a participat 
domnul viceprimar, demonstrând, astfel, 
că între școli, grădinițe și Consiliul 
local există în continuare o bună 
colaborare. Balul se încadrează pe lista 
de evenimente anuale ale asociației 
San Didactica, fiind susținut financiar 
de către Primăria orașului Sânnicolau 
Mare căreia îi mulțumim pentru directa 
implicare. În numerele următoare vă vom 
ține la curent cu alte acțiuni ale asociației 
cadrelor didactice. Până atunci, urăm 
tuturor dascălilor spor la muncă până 
la vacanță și cât mai multe succese 
înregistrate pe plan profesional!

MR

ASOCIAȚIA PROFESORILOR SAN DIDACTICA

Ziua Cadrelor 
Didactice ediția a IV-a  Încet, dar sigur vine iarna...

zile friguroase, ploaie, lapoviță și, 
bineînțeles, ninsoare...asta așteptăm!

Corpul trebuie pregătit și el, la fel 
ca natura care se transformă cu toate 
elementele pe care le aduce sezonul 
rece. Să nu dăm vina doar pe frig. 
Se spune că “nu este frig, ci doar 
îmbrăcăminte neadecvată”.

Așa că, se scot din dulap hainele 
de iarnă, respectiv paltoanele, 
căciulițele, mănușile și fularele groase. 
Încălțămintea e și ea foarte importantă. 
Trebuie protejate picioarele și gâtul 
pentru a ne feri de răceli. 

Igiena picioarelor e și ea importantă, 
Deoarece în această perioadă 
încălțămintea e închisă, cu cizme, cu 
bocanci, picioarele stau închise multe 
ore. Seara se recomandă băi calde, cu 
sare de baie și o lingură de bicarbonat. 

Pielea trebuie și ea protejată datorită 
deshidratării și frigului. Atunci când ieșim 
din casă, să nu uităm crema de față. 
Mâinile se vor proteja și ele cu o cremă 
hidratantă, semigrasă, cu glicerină și 
ulei de cătină.

Solstițiul de iarnă vine asezonat 
cu Sărbătoarea Nașterii Domnului. 
Majoritatea oamenilor sunt în postul 
Crăciunului. Pregătirea pentru post 
trebuie să înceapă mai devreme, prin 
reducerea cantității de mâncare cu 20-
30%, cu 1-3 săptămâni înainte, apoi 
mâncarea de post care este benefică 
pentru organism. Sângele se purifică, 
organele iau o pauză, sunt mai odihnite. 
Dar, ce se întâmplă când se termină 
postul? 

Pentru masa de Crăciun, unde sunt 
bucate din abundență, carne de porc, de 
curcan, sarmale, cârnați, plus cozonac 
și multe dulciuri! Toate se “gustă” și se 
savurează în cantități mici. Corpul după 
post trebuie ferit de mâncare multă, 
deci, excesele de orice fel se evită, atât 
la mâncare, cât și la băuturi alcoolice. 
Cumpătarea în acest caz este cuvântul 
cel mai potrivit.

Să nu uitați că sărbătorile vin la 

pachet cu febra cumpărăturilor. Acestea 
ar fi bine să fie planificate din timp pentru 
a evita stresul și criza de timp. Voia 
bună și calmul sunt binevenite pentru 
alegerea celor mai potrivite și frumoase 
cadouri pentru dragii noștri.

Fiindcă ziua este scurtă, afară 
este frig, nu strică, odată cu lăsarea 
întunericului să stăm “la gura sobei”cu 
copiii, poate să le citim povești. Somnul 
este foarte important în această perioadă 
în care organismul “hibernează”. 
Activitățile fizice se reduc, în special 
cele din curte. Dar, o plimbare de 20-30 
de minunte, totuși, nu strică. O gură de 
aer proaspăt este binevenită.

În luna decembrie, în orașul nostru, 
se desfășoară o serie de evenimente 
cultural-artistice și spirituale la care 
vă invit să participați, cu bucurie, 
cu entuziasm, cu voie bună. Este o 
modalitate de a ieși din casă, de a vă 
recrea, cu copiii, cu nepoții, cu prietenii, 
cu familia. Odată cu aprinderea luminilor 
de Crăciun, se instalează starea de 
sărbătoare care ne aduce în suflet 
bucurii și speranțe ce se conturează în 
anul care vine. 

Pentru cei care suferă de reumatism, 
în sezonul rece, durerile se pot accentua, 
frigul și umezeala sunt factori favorizanți, 
așa că, expunerea la frig să nu fie de 
lungă durată.

Să avem în vedere, de asemenea, 
căldura din casă. Deși este frig afară, 
să nu fie foarte cald în încăperi pentru a 
evita diferențele majore de temperatură, 
deoarece de la cald la rece și invers, 
corpul suferă la adaptare.

Luna decembrie, numită și “luna 
cadourilor”să ne aducă și un cadou 
pentru sufletele noastre, așa că vă 
doresc Sărbători liniștite, multă sănătate, 
bucurie, mulțumire alături de cei dragi!

               CAMELIA BABACEA, 
asistent medical Spital Sânnicolau 
Mare, instructor Școala Postliceală 

Henri Coandă

Sânnicolau Mare - oraș sănătos
Sfaturi pentru sezonul rece 

DIMITRIVAS - STAȚIE ITP 
Sânnicolau Mare, Str. DRUM SARAVALE Nr.30

EXECUTĂ INSPECTII TEHNICE PERIODICE PENTRU:
• AUTOVEHICULE
• MOTOCICLETE, MOPEDE
• REMORCI
• TRACTOARE RUTIERE

Tel: 0753064029; 0766517404;  0256372628
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În această perioadă s-au executat 
lucrări de asfaltare pe mai multe 
străzi în orașul nostru. Este vorba 
despre străzile cuprinse în cadrul 
proiectului “Reabilitarea a 15 km 
de străzi din orașul Sânnicolau 
Mare”, despre care am mai scris și în 
edițiile trecute. S-au executat lucrări de 
amenajare și reabilitare a infrastructurii 
urbane,finanțate din bugetul local după 
cum urmează : 

• Str. Avram Iancu, care este una 
dintre cele mai lungi străzi din 
oraș, a fost asfaltată. Pe o bucată 

din stradă este deja executat și 
trotuarul din pavaj. Se lucrează 
în prezent la restul de trotuare 
și la accesele către proprietățile 
cetățenilor. 

• Str. Caransebeș a fost asfaltată 
și urmează bineînțeles execuția 
trotuarelor, a acceselor și a 
rigolelor pluviale. 

• Str. Ciprian Porumbescu a fost 
și ea  asfaltată, urmând și aici 
execuția trotuarelor, acceselor și 
rigolelor pluviale. 

• Pe Str. Ion Luca Caragiale 

situația se prezintă la fel, fiind 
finalizată asfaltarea  și urmând 
execuția trotuarelor, acceselor și 
rigolelor pluviale. 

   
O situație mai specială există pe 

strada Viilor. La capătul acestei străzi 
se află situat un mare supermarket și 
zona este intens circulată. Strada nu a 
fost reabilitată până acum pentru că se 
aștepata reabilitarea canalizării. 

Am ținut însă cont de nevoile 
cetățenilor și am hotărât să reabilităm 
tronsonul de stradă până la intersecția 

cu strada Morii.    
Urmează a fi executate  lucrări de 

asfaltare, amenajare trotuare, amenajare 
accese la proprietăți, rigole pluviale pe 
stradă Viilor până la intersecția cu str. 
Morii. Deși proiectul este conceput pe 
toată strada s-a scos doar acest tronson 
la licitație deoarece aici rețeua veche 
de canalizare este în stare funcțională, 
Urmează desigur ca după ce SC Aquatim 
SA va extinde rețeaua de canalizare, să 
fie executat și tronsonul de stradă rămas.  

 primar DĂNUȚ GROZA

LUCRĂRI DE MODERNIZARE PE MAI MULTE STRĂZI

Construirea unei capele care 
să deservească cimitirul din strada 
Mărășești era o mare necesitatea pentru 
oraș și un obiectiv mai vechi al nostru. 
Desigur că despre construcția capelei 
am mai scris și în alte rânduri. Aceasta 
este finalizată și în cel mai scurt timp 
și funcțională. Realizarea unui astfel 
de obiectiv implică insă și numeroase 
probleme adiacente. În acest sens era 
clar că pentru a putea fi folosită capela 
avea nevoie și de drumuri de acces cu 

asfalt și parcări. Fără aceste drumuri și 
fără parcări capela nu poate fi utilizată 
de către cetățeni. Pot să vă spun cu 
bucurie că lucrările din jurul capelei se 
află foarte aproape de final.

Se execută mai multe lucrări de 
modernizare a zonei situate în spatele 
cimitirului ortodox din str. Mărășești.  
A fost asfaltat accesul din str. Crișan 
către capela nouă construită pe strada 
Oravița, în spatele cimitirul ortodox 
din str. Mărășești, precum și către 

accesul din spate în cimitir , urmând a 
fi  amenajate mai multe locuri de parcare 
între drum și capelă. 

Va mai fi amenajată cu pavaj curtea 
capelei precum și zonele laterale din jurul 
capelei. De asemenea va fi executată 
împrejmuirea  terenului aferent capelei.

Eforturile noastre nu s-au îndreptat 
doar către cimitirul ortodox ci și către cel 
catolic. Astfel am realizat un proiect care 
să cuprindă lucrările la ambele cimitire. 
Proiectul se intitulează ,,Amenajare 

accese cimitire strada Mărășești și 
str. Vânătorului”. Se execută, astfel,  
lucrări de amenajare acces, amenajare 
parcări și rigole pluviale la cimitirul catolic 
din str. Vânătorului (Drumul Dudeștiului) 
În cadrul acestui proiect va fi asfaltat 
accesul către cimitir, vor fi amenajate 9 
locuri de parcare, vor fi amenajate rigole 
de preluare a apelor pluviale. 
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În data de 23 octombrie 2016, juniorii 
de la CS Unirea Sânnicolau Mare au 
participat la Cupa Vados, un open 
interjudețean de șah rapid, desfășurat 
la Arad. Concursul a reunit la start 104 
jucători care au evoluat împreună, 
seniori și juniori, fără secțiuni separate. 

Nivelul de dificultate a fost foarte 
ridicat, câteva exemple putând ilustra 
acest lucru. Sorin Samu, candidat de 
maestru, șahist itinerant, pe care-l 
găsești în competiții peste tot, de la 
Arad până la Gibraltar, locul 32. Crăciun 
Ovidiu, maestru de șah, legitimat la 
Șah Club Cugir, locul 36. Anghel Iulian, 
candidat de maestru, locul 49. De 
aici, până la locul 66 ocupat de Baboș 
Daniel, cel mai bun rezultat obținut de 

jucătorii din Sânnicolau Mare, nu este 
mare distanță, cu toate că, după părerea 
mea, într-o zi mai bună și cu un joc 
al rezultatelor mai favorabil, sportivul 
nostru ar fi fost capabil să se claseze cu 
cel puțin 10 locuri mai sus. 

Un parcurs interesant are însă Ioana 
Miron, care în cele 9 runde a întâlnit 
doar adversari titrați, cu coeficienți între 
1270 și 1706, adunînd 3 puncte după ce 
a câștigat, de exemplu, la Radu Paul-
Florian, ELO 1460, de la ACS Sah Club 
Arad, și a remizat cu Buzuriu Răzvan, 
categoria II și ELO 1311, tot de la Vados 
Arad, precum și cu Dumitrică Radu, ELO 
1270. 

Cu această ocazie, Ioana Miron a 
obținut primul ei rating internațional, 

ELO 1275 la șah rapid, realizând un salt 
uriaș de 274 de puncte față de ratingul 
de start (1001). Acest rezultat poate fi 
vizualizat la adresa https://ratings.fide.
com/card.phtml?event=1253603 pe 
site-ul federației internaționale de șah.

De la Unirea Sânnicolau Mare, au 
mai participat Andrada Ciontea, Anca 
Dinu, Sara Baboș, Baroană Olivia. 

ZAMFIR MOLDOVAN,
Antrenor maestru 

 În această lună a fost închis 
proiectul de ,,MODERNIZARE 
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN 
ORAȘUL SÂNNICOLAU MARE”, un 
proiect finanțat din bugetul local cu o 
valoare de 3 200 000 lei, prin care s-au 
reabilitarea străzile: Nicolae Bălcescu, 
Gheorghe Șincai, Ștefan Cel Mare, 
Cuza Vodă, Nufărului și Negru Vodă. 

Despre modul în care au decurs 
lucrările pe aceste străzi am încercat 
să vă informăm în permanență. Pe 
aceste străzi în funcție de infrastructura 
existentă au fost prevăzute lucrări de 
natură să aducă străzile la acelas nivel 
cu străzile noi deja executate. Astfel 
pe fiecare stradă mai sus amintită, 
în funcție de infrastructura existentă 

în zonă, s-a intervenit astfel încât la 
sfârșitul proiectului fiecare stradă să 
beneficieze de trotuar din pavaj, accese 
la proprietăți cu podețe de asemenea 
din pavaj, șanțuri inerbate pentru 
scurgerea apelor, reabilitarea tramei 
stradale (covor asfaltic). 

Trebuie menționat în mod special că 
în zona blocului din strada Șincai au fost 

realizate parcări pentru locatari.      
Este o realizare majoră pentru orașul 

nostru că am reușit reabilitarea acestor 
6 străzi, majoritatea cu rol de arteră. 
Mulțumesc cetățenilor ce locuiesc 
în aceste zone pentru înțelegerea și 
colaborarea de care au dat dovadă pe 
parcursul lucrărilor. 

primar DĂNUȚ GROZA

PROIECT DE REABILITARE A 6 STRĂZI 
FINALIZAT CU SUCCES

Capela de la cimitirul din strada Mărășești Accesul din strada Vânătorului spre cimitirul catolic

Lucrări la cimitirele din str. Mărășești și str. Vânătorului

Strada Viilor Strada Avram Iancu

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI 
AUGUST 2016
• PRECUP STEFAN-TEODOR
• ROSCA ELENA-STEFANIA
• PURDA FLORIN-VIOREL
• SZALAI RADU
• LAPUSTE LIDIA-BIANCA
• MIHALACHE BOGDAN-DEIAN
• MIUCIN ERIC

SEPTEMBRIE 2016
• STOICA MARIA-LORENA
• VERESAN NICOLETA-MARIA
• COLOMPAR NIKOLAIE-DENNIS
• COLOMPAR MARIA-NARCISA
• MANOLIU ANA-MARIA
• CRISMAREANU ECATERINA-MARIA-AURORA
• ZAMURCA ANDREEA-DARIA
• HALAL DORIAN-EDUARD
• OBREJA IOANA-ALEXANDRA
• BODAC BIANCA-MARIA
• STURZA CRISTINA-ELENA
• COLOMPAR LAVINIA-MARIA
• CARAIAN ROXANA-RALUCA
• BARBU VALENTINA-ADELINA
OCTOMBRIE 2016
• PETROVICI SARA
• SIRBU ALEXIA- ANAMARIA
• VINCU GEORGIANA-ANASTASIA
• LINGURAR DAVID ANDREI
• ALBU ADRIAN-GABRIEL
• RAT ANDREEA-ALISIA
• IAMANDI DAVID-ALESIO

CĂSĂTORII 
AUGUST 2016
• TICLEAN VIOREL ♥ COMAN MARIANA
• BLEBAN DAN-DIONISIE ♥ ZLATAR ANA MARIA
• ASVOAIE ARMIN-NICOLAE ♥ KOKAI ANITA-

ARMINA
• CONSTANTIN VASILE-VIRGIL ♥ CHINDREANU 

MARIA LAURA
• DRAGNEA STELIAN-FLORIN ♥ TURCAN 

LUMINITA DIANA
• MODI RUDOLF-ROBERT ♥ CLAICI AMALIA
• STANCOVICI NARCIS-IOAN ♥ CERNASTUC 

ADELINA
• OSTROVAT CATALIN-ANDREI ♥ MOT LORENA 

SIRINA

SEPTEMBRIE 2016
• ZAHARIA MARCEL-DOREL ♥ PRUNA LIDIA 

LEEA
• RAB TRAIAN-PAVEL-MARCEL ♥ SZEFNER 

SANDA-MARIANA
• OTESCU ALIN ♥ ORBULETU MONICA-LAVINIA
• COMAN SILVIUS ♥ HORICIANU LIEA
• CIOCNITU GHEORGHE-CRISTI ♥ ANDREICA 

RAMONA
• KANALAS ALEXANDRU ♥ MIRCOVICI 

ECATERINA-MARIANA
• DOKTOR MARIUS-GABRIEL ♥ MIRCA IASMINA
• STERBLING IACOB ♥ STANCIUC SPERANTA
• SIRBU DAN-DUMITRU ♥  SCHAFFER 

CLAUDIA-BRIGITTE

OCTOMBRIE 2016
• BLAJ FLORIN ♥ VINTAN CLAUDIA-OLIMPIA
• MULLER LORAND DANIEL ♥ FILIP CLAUDIA 

ANCA
• POPA OCTAVIAN  ♥ BENDEA RODICA

DECESE
AUGUST 2016
• UIVARI ELISABETA-63 ANI
• BELENTAN VELIMIR-81 ANI
• CIURAS ELISAVETA-84 ANI
• LUMEI VASILE-79 ANI
• IGRISAN EVA-72 ANI

SEPTEMBRIE 2016
• HORVAT VENDELIN-79 ANI
• MIHALACHE MARIA-86 ANI
• FRATUT DUMITRU-89 ANI
• CRACIUN PERSIDA EMILIA-83 ANI
• SCURTU CALIN-41 ANI
• BUCHOLTZ IOAN-59 ANI
• SULI STEFAN-VENDEL-78 ANI
• TORNYAI GHEORGHE-IOAN-88 ANI
• MIRKOVITY MARINA-84 ANI
• POPA IOAN-76 ANI
• PINTEA LUCIA-61 ANI
• NAGY-GYORGY ALEXANDRU-61 ANI
• MATICZA ELISABETA-59 ANI
• FOLEA STEFAN-78 ANI
• CHIRA ANA-72 ANI
• KANASZ IOSIF-86 ANI

OCTOMBRIE 2016
• SILAGHI VASILE-65 ANI
• FAUR MARIA-70 ANI
• FUNAR PARASCHIVA-87 ANI
• FARKAS MARIA-81 ANI
• BECKER ELENA-81 ANI
• MOCAN GHEORGHE-79 ANI
• JIAN IOAN-RADU-48 ANI

CUPA VADOS – ARAD 2016

CLUBUL SPORTIV UNIREA - SECȚIA DE ȘAH

În zilele de 28 și 29 octombrie 2016 
s-a desfășurat la Prigor, în județul 
Caraș-Severin, un festival interjudețean 
de șah, la care a participat și un grup 
de jucători de la CS Unirea Sânnicolau 
Mare. Concursul s-a desfășurat pe 
trei secțiuni. Cupa Camelot a fost un 
turneu închis, din 8 jucători, unde au 
evoluat maeștrii Valeriu Grozav și Ovidiu 
Crăciun, precum și cei mai titrați dintre 
șahiștii prezenți la festival. Cupa Prigor 
a fost arena bobocilor, unde s-au 
întrecut 14 copii cu vârste între 6 și 9 ani. 
Cupa Almăjului a reunit pe toți ceilalți 
participanți, atât juniori cât și seniori.  

Baboș Denis-Daniel, un junior în 
vârstă de 15 ani, a ținut să demonstreze 
că încă este campionul secției de șah din 
CS Unirea Sânnicolau Mare, ocupând în 
Cupa Almăjului locul 3 general din 40 
de participanți, cu 4 victorii și 3 remize, 
deci neînvins și având de asemenea 
victorie directă la câștigătorul turneului, 
seniorul Chera Nistor. Cu acest rezultat, 
Baboș Denis și-a adjudecat și locul 1 la 
categoria B16 (juniori 15-16 ani). 

Celelalte premii obținute de șahiștii 
din Sânnicolau Mare au fost: locul 1 la 
categoria F16 – Otilia Baroană; locul 1 la 
categoria F10 – Olivia Baroană; locul 2 

la categoria F14 – Sara Baboș; locul 2 
la categoria F10 – Andrada Ciontea. În 
Cupa Prigor, un premiu a fost adjudecat 
de către Alexandra Ciupei - locul 2 la 
categoria F9.  

 

ZAMFIR MOLDOVAN,
Antrenor maestru 

CUPA ALMĂJULUI  2016


